MDVS Nieuwsbrief

Mei 2021

Lieve muziekvrienden, Wij hebben dan wel geen muziek kunnen maken de afgelopen periode, maar de vereniging heeft niet
stil gezeten: zie hieronder een overzicht van enkele actie van MDVS. Veel leesplezier !

Corona Muziek

Eindelijk ! We mogen weer repeteren in
ons clubgebouw. Vanaf 1 juni a.s. zullen we
de dinsdagavond en donderdagavond weer
in ons clubgebouw De Harmonie te horen
zijn. Uiteraard zorgen we ervoor dat we ons
aan de spelregels houden en dat het
repeteren op verantwoorde wijze gedaan
wordt in relatie tot het aantal personen en
de beschikbare ruimte. We zorgen hierbij
dat we ons gezonde verstand gebruiken en
voldoende ventileren.

Sponsorkliks
Online shoppen met opbrengst voor de
vereniging, het kan ! De totale opbrengst
staat momenteel op €11,55. Dit kan en
moet natuurlijk veel meer worden: dus koop
je online? doe dat via de website van
MDVS. Via deze link kom je er vanzelf :
https://www.sponsorkliks.com/products/sho
ps.php?club=11691&cn=nl&ln=nl

Ledenvergadering 2021
De algemene ledenvergadering zal ook dit jaar
opnieuw worden uitgesteld tot september
2021. Meer info volgt in de volgende
nieuwsbrief of via de mail.

hallo

Glasvezel
Caiway en Delta doen mee
met de MDVS
Glasvezelactie. Zorg dat
inwoners van Doesburg
vóór 15 juli 2021 een
abonnement afsluiten via
onze website en verdien
daarmee €50 voor de club !
Je verdient zelf €25 per
aanmelding.
Ga voor informatie én inschrijven naar : https://www.mdvsdoesburg.nl/mdvs-glasvezelactie/

Eieractie 2021
Er wordt al bijna een traditie: verkoop
van eieren voor de pasen. Dit jaar
zelfs 372 dozen en een opbrengst voor
MDVS van €573,00. Groot applaus
voor de leden die deze opbrengst
gerealiseerd hebben !

4 mei 2021
Net als in 2020 werd er op 4 mei 2021 een
aangepaste dodenherdenking in Doesburg
gehouden, zonder publiek.
Na het spelen van het taptoesignaal van
onze trompettiste Esther Senhorst volgden
de 8 slagen en de 2 minuten stilte.
Hopelijk kunnen we op 4 mei 2022 weer met
het hele orkest én met publiek meewerken
aan de dodenherdenking in Doesburg.

Donateursactie 2021
Zoals gebruikelijk wordt in de maand juni onze jaarlijkse
donateursactie gehouden. Ook dit jaar nog op aangepaste wijze
vanwege de geldende corona maatregelen :

Kontakt
Donateursbijdragen mogen overgemaakt worden op
NL86INGB0000228071 ten name van Muziekcorps der
Voormalige Schutterij Doesburg.
Donateursbijdragen zijn van harte welkom en worden bijzonder
1
gewaardeerd !

Alle Angaben ohne Gewähr.

